
Posudek diplomové práce Anny Vrbové 

„Prózy Karla Čapka pro děti a pro dospělé. Porovnání stylu“ 

 

Slovesnému dílu Karla Čapka už byla věnována neobyčejně velká odborná pozornost, 

přesto však toto dílo svými kvalitami stále otevírá prostor pro vznik nových analýz. Anna 

Vrbová si ve své diplomové práci vybrala téma, při jehož zpracování navazuje na už existující 

výzkumy, ale zároveň problematiku probírá z osobitého úhlu. Jde o to, jakými shodami a 

rozdíly se vyznačují Čapkovy prózy určené dospělým čtenářům a prózy určené dětem, jinak 

řečeno sledují se tu vzájemné relace mezi výraznými osobitými rysy Čapkova stylu a 

přihlížením k předpokládaným vlastnostem, schopnostem a preferencím adresátů. 

Autorka při zpracovávání tématu vychází z poměrně rozsáhlé znalosti odborné literatury 

o Karlu Čapkovi i z obecněji zaměřených studií věnovaných lingvistice, stylistice a 

naratologii (užitečné by však vzhledem k zaměření práce mohlo být také přihlédnutí 

k současným výzkumům autentické mluvené komunikace).  

Materiálové východisko pro rozbor se jeví jako vhodné v tom smyslu, že právě Povídky 

z jedné a z druhé kapsy a Devatero pohádek vykazují evidentní společné rysy stylové 

výstavby, jsou si relativně blízké dobou svého vzniku a současně jsou určeny věkově 

odlišným adresátům. Rozhodnutí vybrat jako základ analýzy přetisk prvního knižního vydání 

Devatera pohádek (1932), nikoli edici ve Spisech Karla Čapka (1992), která vychází 

z časopiseckých otisků, je nepochybně oprávněné (srov. argumentaci na s. 10). Na druhé 

straně je zřejmé, že závěry o vztahu mezi Čapkovou tvorbou pro dospělé a tvorbou pro děti by 

byly poněkud odlišné, pokud by se přihlíželo i k textům, jež vykazují též jiné stylové rysy, 

než jsou ty, na nichž jsou vybudovány Povídky z jedné a z druhé kapsy. 

Hlavní část diplomové práce je věnována velmi důležitému rysu mnoha Čapkových 

textů, totiž jejich mluvenostnímu charakteru, resp. mluvenostní stylizaci (J. Chloupek). 

Diplomantka podrobně probírá různé složky této stylizace, ocenit je třeba její snahu o 

komplexnost popisu (všímá si způsobu vyprávění, lexikálních prostředků, ale i některých 

prvků gramatických). Následující kapitoly, shrnuté pod poněkud matoucí souhrnný název 

Druhá část, obsahují různá pozorování, která obraz Čapkova stylu doplňují, chybí jim však 

komplexnost předchozí části. Vedle kapitoly o synonymech, jež ovšem už byla v souvislosti 

s Čapkem probírána mnohokrát, je třeba upozornit zvláště na výklad věnovaný roli (vlastního) 

jména, který přesvědčivě ukazuje, jak důležitou pozici v Čapkových dílech zaujímá 

přidělování jména postavám a hra s potenciálním významem tohoto jména. 



Poznámky k jednotlivým místům: 

V práci se někdy projevuje sklon k užívání metaforických výrazů i tam, kde by bylo na 

místě užít označení terminologické (např. „rozkvétání“ místo „rozvíjení“ – s. 31). Výplňkové 

výrazy je asi třeba také řadit do oblasti lexikální (s. 32). Jaký je vztah mezi „slovy“ a „výrazy“ 

ve formulaci „ničím neomezená skupina slov a výrazů“ (s. 32)? Formu vímeť bych pokládal 

spíše za zastaralou než za nářeční (s. 35). Co znamená „Čapek při výběru opisného 

pojmenování […] volí opisné pojmenování“ (s. 38)? Přirovnání „sprostý jako polír“ nebo „mít 

se jako princátko“ jsou dnes zřejmě řídká, ale asi nejsou Čapkovým výtvorem (s. 41). 

V kapitole o cizích výrazech by patrně bylo vhodné odlišovat pojmenování cizího původu a 

cizojazyčné výpovědi zapojené do textu (s. 49–50). 

Po jazykové a technické stránce je práce připravena pečlivě, překlepy či interpunkční 

chyby jsou ojedinělé. Zmínit je ovšem možno to, že názvy kapitol se opakovaně objevují na 

posledním řádku stránky. Také anglický abstrakt by si zasloužil přehlédnutí. 

Celkově je možno konstatovat, že diplomová práce Anny Vrbové odpovídá 

požadavkům, které jsou kladeny na práce tohoto typu. Doporučují ji proto k obhajobě. 
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